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Egerszalók közel 2000 lelket számláló kis község a Mátra és a Bükk között, a
Laskó-patak völgyében, ahogy a régi öregek mondják „Mária kötényében”. 

A honfoglalás óta lakott hely, a Szalók nemzetség ősi birtoka. 1579-ben a te-
lepülést Egyházasszalók néven említik. A török idők alatt többször elnéptele-
nedett. 1731-ben német telepesek érkeznek a községbe, nyelvük család nevekben
maradt fenn. A lakosság korábban főleg mezőgazdaságból és szőlő termelésből
élt, de ma már a vendégfogadásból komoly bevételi forrása van. A vendégek a
falusi vendégházaktól a négy csillagos szállodáig válogathatnak a kínálatból. 

Egerszalók igazi nevezetessége a Sódomb, amelyet az 1961-ben fúrt kút hé-
vízforrása épített. Az 1992-ben a 68 Celsius fokos vizet gyógyvízzé minősítet-
ték. A 27.000 éves gyógyvízre alapozva 2007-ben nyílt meg a Saliris Gyógy- és
Wellness Fürdő. 

A faluban korábban több helyen a szegényebb lakosság barlanglakásokban
élt. A Sáfrány utca végén sikerült megmenteni néhány riolittufába vágott Bar-
langlakást, amelyek helytörténeti kiállítóhelyként látogathatók.

A település határában kaptárkövek találhatók. A különleges kőformák között
akadnak fülkések, de olyanok is, amibe kunyhót vágtak, kő fekhellyel és polcokkal.

A falu barokk temploma 1738-ban épült. Itt található a Csodatévő Mária-
kegykép a XVIII. századból. Búcsújáró helyként is ismert, ma a Mária Út egyik
állomása.

A faluközpontban a Gyógyvizek Völgye Turisztikai Információs Irodában
egy tájszobát találnak népi babakiállítással. Az információk mellett válogat-
hatnak a helyi portékákból és szombatonként az udvaron a termelői piacon
vásárolhatnak. 

Kedvelt célpont a Laskó-patakon felduzzasztott horgásztó, mint az Egri Bük-
kalja legnagyobb felszíni vize (120 hektár), amely élő- és madárvilágával je-
lentős természetvédelmi értéket jelent.

Egy dokumentum tanúsága szerint már 1249-ben volt Egerszalókon telepített
szőlő. Az Egri borvidék részeként számos családi, egyedi kialakítású pincében
és pincészetben fogadják a vendégeket. 

A falu természeti értékei és a faluközösség még éltethető hagyományai hatá-
rozzák meg a közösségi programokat. A legjelentősebbek: a Boros-Toros kora
tavasszal, a Pünkösdi Tor-Túra, a Keresztény Ifjúsági Találkozó júliusban, az
őszi Szüretindító Bor-Túra szüreti felvonulással és a Márton napi mulatságok
és Borkorcsolya napok.

Érezzék jól magukat Egerszalókon, fedezzék föl a település és a környék kin-
cseit, fürdőzzenek gyógyfürdőnkben és kóstolják meg a borvidék finom nedűit!

Bővebb információ:
Gyógyvizek Völgye Turisztikai Információs Iroda 

3394 Egerszalók, Széchenyi u. 9. Tel: 36/200-029,
www.gyogyvizekvolgye.hu, www.egerszalok.hu

EGERSZALÓKI
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„Aminek az udvaron kellene fedél, annak a partba vágtak üreget. Befaragták
a fáskamrát, a szerszámost, a lakhelyet, a jószágok ólait. Praktikusságot kö-
vetve, közelebb a sütést-főzést szolgáló likat, mellette kisebb helyiséget, hátul a
többet érő állatok helyét… alakították ki. Berendezésük nem különbözött a vi-
déki rendes házakétól.”

/részlet Mednyánszky Miklós Magyarországi Barlanglakások című könyvéből
(TERC 2009.)/

A Tarna völgyétől Miskolcig terjedő Bükkalja vidékén a kőzetek felső rétegét
képező riolittufakő könnyen vágható, jól faragható, ezt elődeink előszeretettel
hasznosították. Vájtak bele pincét, lakást, istállót és a kivágott kövekből háza-
kat építettek. 

Egerszalókon a 20. sz. közepén 33 barlanglakás volt. Feltételezhető, hogy a
lakások a 17-18. században készültek. A legutolsókat a 20. század végén még
lakták.

A Sáfrány utca végén található barlanglakásokat az önkormányzat megvá-
sárolta és helyi védelem alá vonta. 2011-ben az EMVA vidéki örökség megőr-
zéséhez igénybe vehető támogatás segítségével megújulhattak.

A látogatóknak kellemes időutazásban lehet része. A Mesterségek Műhelyé-
ben a mezőgazdaságban és a ház körül használatos szerszámokat, kisiparos
és kézműves mesterségek eszközeit találják. A többi lakás berendezett enteriő-
rökkel eleink használati tárgyait a II. világháborút megelőző időszak konyhai
eszközeit, bútorait helyi gyűjtésből tárják a látogatók elé. 

Különleges napokon a kemencében sülnek finomságok és kézműveskedésre,
gyertyaöntésre is sor kerülhet. A Barlanglakások kellemes hátteret biztosítanak
a nyáresti előadásokhoz, koncertekhez, és kiváló rendezvényhelyszínként szol-
gálnak borbemutatókhoz.

Nyitva tartás: naponta 9.00-16.00, a nyitva tartás időjárásfüggő!
Elérhetőség: Egerszalók, Sáfrány u. vége Tel.: 30/753-3543


